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Comparem la concentració de microorganismes presents en diferents mostres 

d’aigua 

 

[ 

 

Objectius  

 

- Explicar un mètode simple per estimar el nombre de microorganismes (calcular la concentració 

de cèl·lules viables) presents en una mostra 

- Practicar dilucions seriades i calcular resultats 

- Treballar el següents conceptes: 

 Les poblacions naturals microbianes estan formades per milers i milers d’individus. 

 Una cèl·lula bacteriana viable en les condicions ambientals del laboratori dona lloc a una 

colònia que està formada per milers d’individus descendents d’aquesta cèl·lula. I que, 

per tant, comptant colònies s’està comptant les cèl·lules viables (és a dir les unitats 

formadores de colònies) que hi havia en la mostra analitzada. 

 Cèl·lules totals versus cèl·lules viables 

 Com es poden comptar les cèl·lules totals? 

 Cèl·lules viables versus cèl·lules viables però no cultivables 

 

Descripció de la proposta  

 

Es planteja un experiment senzill per quantificar els microorganismes presents en aigua de diferents 

procedències.  Caldrà utilitzar tècniques bàsiques de treball microbiològic així com dilucions seriades. 

 

Aspectes didàctics i metodològics  

 

El nombre de microorganismes presents en una mostra d’aigua pot ser estimat posant una volum 

conegut de l’aigua que estem estudiant en una placa amb agar i cultivant-la a temperatura adequada de  

manera que cada cèl·lula individual es multipliqui fins formar colònies visibles. 
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Si comptem aquestes colònies i assumim que cada una d’elles prové d’un únic microorganisme, podrem 

calcular el nombre de microorganismes en la mostra d’aigua original. 

 

Abans de començar el treball experimental pròpiament dit, convé fer pensar a l’alumnat quin seria un 

bon procediment per calcular la concentració de microorganismes presents en una mostra d’aigua i 

treballar els conceptes indicats en els objectius. 

Una vegada treballats els conceptes, ràpidament seran capaços de pensar que si les poblacions naturals 

microbianes estan formades per milers i milers d’individus caldrà diluir la mostra o bé mai es podran 

comptar i per tant mai es podrà calcular la concentració. També seran capaços de pensar que sibé els 

microorganismes no són visibles a l’ull humà, si posem una quantitat coneguda de diferents dilucions de 

la mostra en una placa de Petri amb medi de cultiu i s’incuba, cada cèl·lula donarà lloc a una colònia i es 

podrà calcular el nombre de cèl.lules viables en les condicions ambientals que hem utilitzat en el 

laboratori. .Igualment, poden pensar ràpidament que es pot determinar el total de cèl·lules (tant mortes 

però íntegres com viables) si s’observen al microscopi i es recompten les cèl·lules que hi ha en el camp 

del microscopi. .  

Serà important ajudar a l’alumnat a formular les següents deduccions abans de començar el treball 

experimental: 

La població de bacteris en aigües varia d’un a un altre lloc i també en el temps. Per tant en alguna ocasió 

és possible que les dilucions suggerides no siguin les adequades. 

 

Per evitar riscos, es pot utilitzar una mostra “contaminada” amb bacteris coneguts no patògens. 

Temporització: 40 min + 30 min (i temps d’incubació) 

 

Recursos emprats  

 

Material per processar cada mostra d’aigua: 

- 6 flascons de vidre o plàstic (dilucions ( 1:10; 1:100; 1:1000; 1:10000; 1:100000 ) 

- Xeringa de 10 cm3 

- Xeringa  1 cm3 

- Plaques de Petri amb medi de cultiu 

 

Documents adjunts 

 

Full de treball per a l’alumnat 
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